Meny
GOOD TIMES, GOOD FRIENDS, GOOD BEERS!

Välkomna till Gamla Bryggeriet kök och bar, den personliga krogen vid strömmen, Här kan du
äta schysst käk som är lagad med kärlek och omsorg! Inget krångel, inga konstigheter, bara
schysst mat och dryck helt enkelt! Med en vacker vy över Motala ström, Välkomna till oss!

Gamla Bryggeriet, Sandgatan 1, gamlabrygg.se, 011- 103020.
Följ oss gärna på *Facebook & *Instagram!

Allergisk? Vänligen prata med personalen.

Fördrinkar
115:*Amaretto Spritzer
Amaretto, prosecco, citron, 7up

*Aperol Spritz
Aperitivo spritz

*Campari
Campari, apelsin, tonic

*Sweet Bite
Likör 43, ginger ale, lime

*Black Russian
Kaffelikör, vodka

Innan Maten/Tilltugg
*Bryggeriets Plock 159:Charkuterier, ost, oliver, tomatsalsa & nacho chips.

*Bryggeriets Toast Skagen 95:*Fetaostrullar ( Veg ) ( 2st ) 65:*Rostat Vitlöksbröd m Tzatziki ( Veg ) 65:*Baconlindad Dadel ( 3st ) 89:*Bröd m Olivtapenad ( Veg ) 49:*BBQ Hot Wings ( 5st ) 69:*Lökringar ( Veg ) 45:*Chili Cheese ( Veg ) ( 5st ) 55:*Nachokorg med tomatsalsa ( Veg ) 45:*Marinerade Oliver ( Veg ) 45:-

*Dippsåser 19:-/st
Bearnaise / BBQmajo / Tryffelmajo / Dijonmajo
Tomatsalsa / Aioli / Hot `n sweet Currymajo / Tzatziki

Sött
*Friterad Munk 85:Chokladsås, hallonkompott & vaniljglass.

*Chokladfondant 85:Hallonkompott, chokladsås & vaniljglass.

*Crème brûlée 79:*Vaniljglass med Chokladsås 59:*Mörk Chokladtryffel 45:gjord på Valrhona choklad.

Rätter
*Plankstek Oxfilé 295:Duchesse, grönsaker, tomat, baconlindad haricotsverts, rödvinssky & örtbearnaise.

*Plankstek Fläskfilé 225:Duchesse, grönsaker, tomat, baconlindad haricotsverts, rödvinssky & örtbearnaise.

*Dillbakad Torskrygg 225:Rostade rotfrukter, räkor, citron, skirat smör & kokt potatis.

Burgers
*Smoky Burger 169:Tomat, lök, picklad gurka, bacon, cheddar, BBQ-majo & spicy fries.

*Truffle Burger 169:Tomat, lök, picklad gurka, pepper jack ost, tryffelmajo & spicy fries.

*Cheese Burger 169:Tomat, lök, picklad gurka, 2x cheddar, dijonmajo, ketchup & spicy fries.

*Crispy Chicken Burger 169:Tomat, lök, picklad gurka, cheddar, hot `n sweet currymajo & spicy fries.

*Mexican Burger 169:Tomatsalsa, lök, pepper jack ost, jalapeños, färskost & spicy fries.

*Grilled Cheese Burger ( Veg ) 169:Tomatsalsa, lök, picklad gurka, aioli & spicy fries.

*Köket Hälsar
Vid varierad maträtts val, större sällskap & väldigt många gäster på samma gång kan en viss fördröjning
med maten förekomma. Vi jobbar ständigt för att ge dig som gäst den bästa upplevelsen hos oss!
Vi ber om ert överseende ang detta.

*Våra rätter kan komma att ändras/ersättas vid åtgång, Hoppas på Ert överseende.
*Självklart har vi en Meny för de små! Vänligen fråga personalen.

Följ oss gärna på *Facebook & *Instagram!

Pizza
*Bryggan 125:Mozzarella, tryffelkräm, cocktailtomat, lufttorkad skinka.

*Bakfickan 125:Tomat, mozzarella, salami, oliver, pesto.

*Smögen 125:Tomat, mozzarella, cocktailtomat, persilja, vitlök, räkor.

*Margareta ( Veg ) 95:Tomat, mozzarella.

*Heidrun ( Veg ) 125:Mozzarella, chevré, fikon, honung, valnötter.

*Köket Hälsar
Vid varierad maträtts val, större sällskap & väldigt många gäster på samma gång kan en viss fördröjning
med maten förekomma. Vi jobbar ständigt för att ge dig som gäst den bästa upplevelsen hos oss!
Vi ber om ert överseende ang detta.

*Våra rätter kan komma att ändras/ersättas vid åtgång, Hoppas på Ert överseende.
*Självklart har vi en Meny för de små! Vänligen fråga personalen.

Gamla Bryggeriet, Sandgatan 1, gamlabrygg.se, 011- 103020.
Följ oss gärna på *Facebook & *Instagram!

